
aquaríúna
Departamento dc Licitações c Contratos

Rua A[frcdo Bucno, ] 235 -- Centro -- Jaguariúna-SP -- CEP 13910-027
l?onc:(19) 3867 9801/ 9780/ 9757/ 9707/ 9825/ 9792/9786

ATA DE SESSÃO PARA LEITURA DOS PARECERES JURÍDICOS E CONTÁBIL DA

TOMADA DE PREÇOS N' 009/2019 E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - PROCESSO

LICITATÓRIO N'094/2019

No décimo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezanove, às 16:30 horas, no Departamento de

Licitações e Contratos, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, com a presença de todos os

seus integrantes, para leitura dos pareceres jurídico e contábil da Tomada de Preços acima
mencionada. Aberta a sessão, o Senhor Presidente realizou a leitura dos pareceres, colocando em

discussão os seus conteúdos para deliberação. Constou do parecerjurídico constante às fls. 392 que
;Tendo em vista a apresentação do recurso pela empresa Pavinc contra a decisão que a habilitou e

autorizou a apresentação de novos documentos pelos licitantes, entendo que referida decisão não

produz seus efeitos enquanto pendente a pretensão recursal (art. 109, $ 2', da Lei 8.666/93).
Constou ainda que antes da eventual concessão do prazo previsto no art. 48, $3', é necessária a
apreciação do recurso. A empresa Jaguary declinou de seu direito de apresentar contrarrazões e. no
mérito a peça recursal apresenta esclarecimentos que, de acordo com o conteúdo técnico contábil

constante às fls. 385-388 conheceu e provou o mesmo. Nesse sentido, forçoso o exercício da
retratação para, acolhendo as razões expostas nos pareceres técnicos, que embasam e direcionam

esta decisão, hab l tar a empresa Pavinc Pavimentação, Infraestrutura e Construção Civil Lida

(CNPJ: 14.062.611/0001-79), mantendo, portanto, a decisão pela iEa.bililaçãg da empresa
Jaguary, Incorporação, Construção e Comércio Ltda (CNPJ: 05.446.393/0001-85), já que

nessa esteira decai o permissivo do $3' do art. 48 da Lei 8.666/93. O Senhor Presidente pede para
que o Departamento de Licitações e Contratos publique as decisões, na forma da lei, ficando aberto

o prazo recursal nos termos do art. 109, 1 alínea "a" da lei 8666/93, de 05 (cinco) dias úteis

começando a correr este prazo a partir do dia 14/05/2019, primeiro dia útil subsequente à data da
última publicação. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a

sessão, o Senhor Presidente procedeu a leitura da mesjna, que foi achada conforme. Nada mais
havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelos membros da
Comiss ão .
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